
 

 Sønderballe Tidende 
21. maj 2010                                       3. årgang, nr. 9 
 
Foreningens festudvalg byder herved op til: 
 

BYFEST BYFEST          BYFEST              BYFEST      
 
Som allerede annonceret, er der generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening lørdag d. 
12. juni 2010, kl. 11.00 i laden hos Mette og Carsten, Gåsevig 2. 
 
Programmet for dagen er som flg: 
  

1. Generalforsamling – som forventes at være af en times varighed 
2. Frokost – som foreningen er vært for – drikkevarer og service har hver især selv med 
3. ”Rundboldturnering” for store og små, de hurtige og knap så hurtige, dem der løber og dem 

der går (der er vel nogen, som kan skyde så…..langt ☺) – og selvfølgelig er der også plads 
til publikum!! 

4. Stafet af forskellig slags 
5. Tiltrængt kaffepause – foreningen er vært for kaffe – vi efterlyser nogen der vil bage til – 

medbring selv service. 
6. Afslutning på en forhåbentlig dejlig dag med hygge og aktivitet 

 
Af hensyn til mad og holdsætning til rundbold håber vi på jeres tilmelding senest d. 1. juni 2010 til 

Pia på mobilnr. 30 70 67 44 - mail kramer-faaborg@mail.dk eller til 
Lene på mobilnr. 22 42 91 68 - mail n-enel@hotmail.com . 

 
PÅ  GENSYN                 PÅ  GENSYN            PÅ   GENSYN          PÅ  GENSYN 

 
Evigheden 
I sin pensionisttilværelse kan man let forfalde til at filosofere over tilværelsen, herunder begrebet 
”Evigheden”; - hvor lang er den ? 
 
Heldigvis er der også andre der har funderet over dette spørgsmål, således SILVAN, som når frem 
til, at evigheden er omkring 7 år ! 
 
I år 2000 købte jeg i Silvan et topnøglesæt i rimelig kvalitet og oven i købet med evighedsgaranti. 
Efter 7 år skete det, som ikke måtte ske, en del af topnøglesættet gik i stykker, hvorfor jeg drog af 
sted til SILVAN, - der var jo stadig garanti på værktøjet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sønderballe Ejerlavs Beboerforening, Gåsevig 2, 6100 Haderslev. 
 



 

 
Den første unge medarbejder, jeg viste topnøglesættet, vidste knap nok, hvad det var. Endelig var 
der en, som kunne oplyse, at SILVAN ikke forhandlede disse topnøglesæt mere. Til alt held var der 
også en behagelig grå-guld-medarbejder til stede, som faktisk godt kunne forstå problemet, og han 
gik i gang med at finde en løsning. Men ingen kæde er stærkere end det svageste led, og efter et par 
uger måtte han give op. 
 
At der i den grad kan gå kludder i begreberne, kan vi blandt andre også takke IKEA for. IKEA er 
tilsyneladende af den opfattelse, at en menneskealder rundt regner varer 10 år. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skulle du sidde inde med en anden viden om ”Evigheden/menneskealderen”, hører Sønderballe 
Tidende gerne fra dig. 
  
Status for Landsbyplanen 
Beklageligvis trækker færdiggørelsen af vores Landsbyplan lidt i langdrag. Som bekendt valgte 
Randi Vuust Skall omkring årsskiftet at skifte arbejdsplads, hvorefter det blev besluttet, at Camilla 
Høyer Horsted, fra GBL i Kolding, skulle færdiggøre vores plan.  
 
Camilla har desværre fået problemer med sin graviditet, der gør, at hun ikke er helt på toppen og ik-
ke umiddelbart ser sig i stand til at få planen færdigredigeret. Der er dog forhåbning om, at Camilla 
bliver frisk igen inden for rimelig tid; - i modsat fald er GBL indstillet på, at en anden medarbejder 
overtager arbejdet med at færdigredigere Landsbyplanen. 
 
Advarsel til ”Gør det selv – folket” 
Brug aldrig ”Strik-arbejdshandsker” med gummidupper på, når du bruger roterende værktøj, så som 
boremaskine, skruemaskine eller lignende; - det er den sikre vej til at miste et stykke af en finger 
eller hele fingeren. 
 
Når uheldet er ude, bider gummidypperne sig fast og vrider fingeren af.  
 
For at undgå sådanne arbejdsulykker har flere entrepenørvirksomheder skrevet ind i deres sikker-
hedsmanualer, at der er forbudt at bruge strikhandsker med gummidypper, når der arbejdes med ro-
terende værktøj. 
 

Dette blot til venlig information. 
  



 

 
Invasive arter  
10 års kamp imod Japansk Pileurt er næsten ved at være vundet herude på Balkan. Japansk Pileurt 
hører ind under det relativt nye begreb, som benævnes invasive arter. Det vil sige plante- og dyrear-
ter, der af mennesket er blevet flyttet fra en del af verden til en anden og her påvirker hjemmehøren-
de arter negativt. 
 
 

Japansk Pileurt 
     Et ”nedkæmpet” eksemplar fra Balkan, hvor forråds- 

kammeret i form af en kraftig jordstængel er ved at 
være opspist. 

 
Japansk Pileurt kan blive 1 – 3 meter høj med tykke, 

       hule og bambusagtige stængler med lysegrønne blade. 
 
  Jordstængel kan nå 2 meter ned i jorden og kan blive 

meget kraftig.  
 

Planten er flerårig. Her i Danmark formerer den sig  
   ikke ved frø, men ved vegetativ formering i form af 
 små stumper jordstængel, der kan tåle at udtørre, og 
 som vækkes til livet igen ved ophold i fugtig jord/ 

vand. 
 
   Du kan se koloni af Japansk Pileurt i højre grøftekant 
  ved Asbjerg, halvvejs mod Diernæs, eller i højre grøf- 

tekant ovenfor den første bakke på vejen mod Genner 
nede fra Genner Strand. 

  
 
I Danmark er Kæmpe-bjørneklo, Harlekinmariehøne og Glansbladet Hæg eksempler på en sådan in-
vasiv art, ligesom der kan nævnes Mårhund, Nilgås, Bisamrotte, Iberisk Skovsnegl og mange flere. 
 

Hvis vi skal have en chance for at gøre noget ved de invasive arter, er det vigtigt, at vi alle er med 
til at gøre en indsats.  

Dette kan gøre på flere måder: 

- man kan direkte gå ud at bekæmpe arter, 
- man kan være med til at forebygge introduktion og videre spredning, 
- man kan indberette fund af invasive arter til Skov- og Naturstyrelsen, så vi kan få 
  overblik over arternes udbredelse, og 
- man kan hjælpe med at bringe budskabet videre til andre. 
 

Alt dette kan du se på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside  (www.skovognatur.dk) under ”Dyrog-
planter” 
 
Herudover er det også nødvendigt, at vi ændrer vores adfærd med hensyn til at holde og bortskaffe 
eksotiske dyr og planter. 
 

Alt afhængigt hvordan man griber tingene an, kan det være en sej og besværlig kamp 
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